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 مۇسۇلمان ئىككى بولغان قايىل ئىنتايىن ۋه ھۆرمهتلهيدىغان، ناھايىتى مهن

  .[1] ( Mehdi Hasan) ھهسهن مهھدى بىرى ئۇنىڭ  بار. زىيالىي

 ياخشى خېلى بىلهن قازى ياسىر تورداشالر  قازى. ياسىر بىرى يهنه

 بىلىپ تېخىچه ئۇنى ئهگهر  .[2] ئوياليمهن دهپ بولدى، تونۇشۇپ

 باقسا قاراپ مهنبهگه -2نومۇرلۇق تۆۋهندىكى بولسا، ئوقۇرمهنلهر بواللمىغان

 «Huffington Post UK» ئهنگلىيىنىڭ ھهسهن مهھدى  بولىدۇ.

 تېلېۋىزورىنىڭ ئىنگلىزچه جازېرا ئال ۋه دىرېكتورى، سىياسىي گېزىتىنىڭ

 ئهنگلىيىده -2013يىلى ئۇنى مهن  ئىشلهيدۇ. خىزمىتىنى رىياسهتچىلىك

 «-دىنمۇئهمهسمۇ؟ تىچلىقپهرۋهر بىر »ئىسالم قېتىملىق بىر ئۆتكۈزۈلگهن

 تىلىدىكى ئىنگلىز مۇنازىرىنىڭ بۇ  .[3] تونۇغان ئارقىلىق مۇنازىره دېگهن

 ئىنگلىزچىنى ھازىر  بار. ئۇالنمىدا -3نومۇرلۇق تۆۋهندىكى ھۆججىتى سىن

 يۇتيۇب )بۇ بار ئىمكانىيىتى ھهمده ئۆگىنىۋاتقان، دىنىنى ئىسالم ۋه

 بىلهن ئۇنىڭ ۋه ئۇنى ئۇكىالر (مۇمكىن ئېچىلماسلىقى ۋهتهنده ئۇالنمىسى

 ئاڭالپ قېتىم بىر مۇنازىرىسىنى باشقىالرنىڭ بېرىلغان ئېلىپ بىلله

 دهپ بولىدۇ، پۇرسىتى ئۆگىنىش ياخشى بىر ئۈچۈن سىلهر باقساڭالر،

 قازىنىڭ ياسىر سۆھبىتى رادىئو مهنبهدىكى -4نومۇرلۇق  ئوياليمهن.



  پايدىلىق. خېلى بىلىۋېلىشقا بارىدىغانلىقىنى ئېلىپ قانداق مۇنازىرىنى

  بولىدۇ باقسا ئاڭالپ ئۇنى قېرىنداشالر بار ئىمكانىيىتى  ۋه قىزىقىدىغان

[4].  

 دوكتۇرلۇقتا ئۇنىۋېرسىتېتىده يالى ئامېرىكىنىڭ -2008يىلى قازى ياسىر

 Tony) باليېر تونىي مىنىستىرى باش سابىق ئهنگلىيىنىڭ ئوقۇۋاتقاندا،

Blair)  ئۆتكهن. دهرس بىر مهۋسۇم بىر كېلىپ، مهكتىپىگه ئۇالرنىڭ  

 ئۆتكۈزۈپ، بېشىدىن ئۆز جهريانىنى تالالش ۋه تهكشۈرۈش قاتتىق ناھايىتى

 دهرس مهۋسۇملۇق بىر پۈتۈن ھهمده تالالنغان، دهرسكه بۇ قازى ياسىر

 تهسىرى سىنىپتىكى جهھهتته مۇنازىرىلىشىش ۋه سوراش سوئال جهريانىدا

 -2009يىلى  ئالغان. رولىنى بولۇش ئوقۇغۇچى بولغان كۈچلۈك ئهڭ

 بولۇپ دهرسته ئۇ بىلهن تهسىراتلىرى ئالغان دهرستىن ئاشۇ ئۇ كۈنى -4فېۋرال

 مهن  .[5] قىلىپتۇ ئېالن توردا چىقىپ، يېزىپ ئىشالرنى قىسىم بىر ئۆتكهن

تونۇشتۇرىمهن. قىسقارتىپ مهزمۇنالرنى ماقالىدىكى ئاشۇ ماقالىدا مهزكۇر

 ئهمما  مۇمكىن. بولماسلىقى مۇناسىۋهتلىك بىۋاسته بىلهن ئۇيغۇرالر تېما بۇ

 بىلهن مىنىستىرى باش سابىق ئهنگلىيىنىڭ زىيالىينىڭ مۇسۇلمان بىر مهن

 مهزمۇنالرنى تۇتىۋالغان سوئالدا قېتىم قانچه بىر ئۇنى مۇنازىرىلىشىپ،

 بولماي خوش ئۇنىڭدىن  تۇرالمىدىم. پهخىرلهنمهي ئۇنىڭدىن ئوقۇغاندا،

 خهۋهردار ئىشالردىن بۇ ياشالرنى ۋهتهندىكى مهن شۇڭالشقا  تۇرالمىدىم.

تهييارلىدىم. يازمىنى مهزكۇر ئۈچۈن قويۇش قىلىپ



 مهزمۇننىال ماقالىسىدىكى قازىنىڭ ياسىر پهقهت ماقالىدا بۇ مهن

 مهن كهلسه، توغرا قويۇشقا قوشۇپ پىكىرىمنى ئۆز ئهگهر  تونۇشتۇرىمهن.

 قىسمىدىن «سۆز »ئاخىرقى ئهگهر  كىرگۈزىمهن. شهكلىده «»ئىالۋه ئۇنى

 مهزكۇر ئۇچراتمىسىڭىز، ئابزاسنى باشالنغان بىلهن «»ئىالۋه يهرلهرده باشقا

 كېلىپتۇ، ماقالىسىدىن قازىنىڭ ياسىر ھهممىسى مهزمۇنالرنىڭ ماقالىدىكى

بولىدۇ. چۈشهنسىڭىز دهپ

 ئالغان دهپ «»مهن سۈپىتىده -1شهخس ئۆزىنى ماقالىسىدا قازى ياسىر

 كاپالهتلىك بولىشىغا چۈشىنىشلىك مهزمۇننىڭ تهييارلىغان مهن بولۇپ،

 يهنى،  ئالىمهن. دهپ «»مهن قازىنى ياسىر مهنمۇ ئۈچۈن، قىلىش

 سۆز دېگهن «»مهن قىسىمالردا باشقا دىن «سۆز »ئاخىرقى تۆۋهندىكى

  بىلدۈرىدۇ. مهنىنى دېگهن «قازى »ياسىر

ھهققىده دهرسى باليېرنىڭ تونى.1

 يالى ئۇنىڭغا بولۇپ، «دۇنياۋىلىشىش ۋه »ئېتىقاد ئىسمى دهرسنىڭ بۇ

  قىلىپتۇ. ئىلتىماس كىشى تهك 250 ئوقۇغۇچىالردىن ئۇنىۋېرسىتېتىدىكى

 ئوقۇغۇچى ئوخشىمىغان ۋه فاكۇلتېت ئوخشىمىغان ئوقۇغۇچىالر تاللىنىدىغان

 قانۇن مهسىلهن،  قىلىنىپتۇ. تهقسىم نىسبهتته مهلۇم كاتېگورىيىسىگه



 ئوقۇغۇچى، 6 كهسپىدىن ئىالھشۇناسلىق ئوقۇغۇچى، 6 كهسپىدىن

 5 كۇرۇستىن تولۇق ئوقۇغۇچى، 6 كهسپىدىن باشقۇرۇش ئىگىلىك

 بۇ مهن  ئوخشاش. دېگهنگه ئوقۇغۇچى، 2 ئاسپرانتالردىن ئوقۇغۇچى،

 بىرسى ئوقۇغۇچىلىرىنىڭ ئاسپرانت نهپهر 2 قىلىنغان قوبۇل دهرسكه

 بولۇپ، ئوقۇۋاتقان -4يىلىدا دوكتۇرلۇقنىڭ چاغدا ئۇ مهن  بولۇپتىمهن.

تۇرۇپتىمهن. ئورۇندا ئۈستۈن ئهڭ مهن جهھهتتىن ساالھىيىتى ئاكادېمىك

 ئاڭالپ ھاياتىمدا يىللىق 17 مهكتهپتىكى ئالىي ئۆزهمنىڭ مهن دهرس بۇ

 بىر بىزگه  بولدى. دهرس بىر باشقىچه ئهڭ ئىچىدىكى دهرسلهرنىڭ باققان

 ئاالھىده ئۈچۈنال دهرس مۇشۇ ئۇنىڭدا بولۇپ، ئۆتۈلگهن دهرسى تهييارلىق

 بومبا مهسىلهن،  چۈشهندۈرۈلدى. تهدبىرلىرى بىخهتهرلىك ئورۇنالشتۇرۇلغان

 مېتال ۋه تهكشۈرۈش كىملىك بۇرۇن كىرىشتىن سىنىپقا ئىت، تاپىدىغان

 كىيىنىش قانداق ۋه بېرىش، سۆز مۇخبىرالرغا ئۆتۈش، ئۈسكۈنىدىن تاپىدىغان

قاتارلىقالر.

 بىزگه يىراقتىن قاتناشماي، بىۋاسته ئۆزى دهرسكه -1قېتىملىق ئهپهندى باليېر

 ھهممىسى ئوقۇغۇچىالرنىڭ تالالنغان  بهردى. ساالم ئارقىلىق ئېكران

 قىلىدىغان ئىشالرنى -چوڭچوڭ كهلگۈسىده ئۇالرنىڭ مهن بولۇپ، باشقىچه

 باشالپ ئىشالرنى -چوڭچوڭ  قىلدىم. ھېس ئىكهنلىكىنى  كاندىداتالر

ئىكهن. بار بولغانالرمۇ



 ئايلىنىپ، سىنىپنى ئۇ  كهلدى. دهرسكه -3قېتىملىق ئهپهندى باليېر

 سوراپ ئىسمىمىزنى كۆرۈشۈپ، -قولئېلىشىپ -بىربىرلهپ بىلهن ھهممىمىز

 سۆزلهش سورۇندا ئاممىۋىي نهرسه بىر ئۆگهنگهن دهرستكه بۇ مهن  چىقتى.

 قايىل ئهڭ كىشىنى دهۋردىكى ھازىرقى باليېر يهنى،  بولدى. سهنئىتى

ئىدى. بىرى باياناتچىالرنىڭ ۋه سىياسهتچى قىلىدىغان

ساداقهتمهنلىك بولغان ۋهتىنىگه بىلهن ساداقهتمهنلىك بولغان ئېتىقادقا.2

 «بارمۇ؟ »سوئالىڭالر باليېر بولۇپال، ئۆتۈپ دهرسىنى قېتىملىق بىرىنچى

 سوئال باليېر كۆتۈرسهم، ئېگىز قولۇمنى دهرھالال مهن  سورىدى. دهپ

 بارلىق دۆلهتنىڭ بىر مهزمۇنى بىر دهرسنىڭ بۇ  تاللىدى. مېنى سوراشقا

 مۇھىملىقى، قىلىشنىڭ ھۆرمهت ئوخشاش ھالدا -باپباراۋهر گراژدانلىرىغا

 دهرىجىلهرگه ئوخشىمىغان گراژدانالرنى بىلهن سهۋهب بىر قانداق ھهر ھهمده

 مهن  ئىدى. ئۈستىده ئىكهنلىكى خهتهرلىك ناھايىتى ئۇرۇشنىڭ ئايرىشقا

 ئۆز بىلهن ساداقهتمهنلىكى بولغان دىنىغا ئۆز ئادهمنىڭ بىر قىلغاندا قانداق

 ئهمهلىيهتكه مۇناسىۋهتنى ئوتتۇرىسىدىكى ساداقهتمهنلىكى بولغان ۋهتىنىگه

 سورۇدۇم. سوئال بىر ھهققىده بولىدىغانلىقى تهڭپۇڭالشتۇرغىلى ھالدا ئۇيغۇن

 ئوخشىتىپ، نهرسىگه گۈزهل ئىنتايىن بىر دۆلهتنى قانداق ھهر باليېر 

 بىر ئۇ بولۇپ، جهمئىيهت گۈزهل ئهڭ كۆڭۈلدىكى ئىدېئال ئاشۇنداق

 دۆلهتنىڭ يهتمىگهنلهر ئۆلچهمگه ئاشۇ قوللىنىلىدىكهن، سۈپىتىده ""ئۆلچهم

 ئوتتۇرىغا قارىلىدىغانلىقىنى بولۇپ قىلغانالر ئىش خىالپ مهنپهئهتىگه



 بىر بىلهن ئېتىقاد دىنىي قاتتىق يهنه ئۇنىڭدىن مهن بىلهن شۇنىڭ  قويدى.

 يهرگه بىر قىلىپ قانداق چۈشهنچىنى ھهققىدىكى گراژدان غايىۋى

 :دېدىم مۇنداق يهنه مهن  سورۇدۇم. بولىدىغانلىقىنى ئهكهلگىلى

 دىنىدىن ئۆزىنىڭ ئادهم دىنچى بىر باشقا ياكى مۇسۇلمان، »خرىستىئان،

 باشقا دۆلىتىنىڭ ئۆز ئادهمدىن بىر مۇشۇنداق  قىلمايدۇ. ئېتىراپ باشقىسىنى

 يهرگه بىر ئېتىقادىنى ئۆزىنىڭ قىلغاندا، مۇناسىۋهت بىلهن گراجدانلىرى

 بۇ يهرده بۇ مهن :)ئهسكهرتىش  «قىالمسهن؟ ئۈمىد قويۇشنى قايرىپ

 ئۇالر چۈنكى  ئهمهسمهن. دېمهكچى قاقىدۇ، چهتكه -بىربىرىنى ئىككىسى

 يهرده بۇ مېنىڭ بولۇپ، يازغان ماقالىمۇ بۇرۇن ھهقته بۇ مهن  ئهمهس. ئۇنداق

 ئۈمىدى كۈتىدىغان گراژدانلىرىدىن ئۆز دۆلهتنىڭ بولغۇنۇم، دېمهكچى

 ساداقهتمهنلىك كۈچلۈك ئارىسىدا خهلقى ئۆز بولۇشى، ئۇيغۇن ئهمهلىيهتكه

 چۈشىنىشى كېرهكلىكىنى ئوينىشى رول قانداق ئۆزىنىڭ ئۈچۈن يېتىلدۈرۈش

 ئۆز فۇنكىسىيىسىنى ۋه رولىنى ئورنىنى، دىننىڭ بىر دۆلهت بىر  كېرهك.

  (بولمايدۇ. ئېلىۋالسا ئۈستىگه

 جاۋاب دهپ مۇنداق قارىۋېتىپ، مهنىسىده سوئال قېتىم بىر ماڭا باليېر

 ئۇنىڭغا ھازىر مهنده ئهمما  بولدى. سوئال ياخشى ناھايىتى بىر »بۇ :بهردى

 جاۋاب كېيىنچه ساڭا تاپالىسام، جاۋاب بىر مهن ئهگهر  يوق. جاۋاب

 قاقاھالپ ھهممىسى سىنىپتىكىلهرنىڭ ئاڭالپ، جاۋابنى بۇ  «بېرىمهن.

 باليېر قىسىملىرىدا كېيىنكى دهرسنىڭ مهۋسۇملۇق بىر بۇ  كهتتى. كۈلۈشۈپ

  ئالدى. تىلغا قېتىم كۆپ سوئالىمنى بۇ مېنىڭ پروفېسسور بىر يهنه بىلهن



 باليېر قېتىم ھهر  كهتتى. باشلىنىپ مۇشۇنداق مانا دهرس قىلىپ شۇنداق

 ھهمده  بولدۇم. تۇرىدىغان كۆتۈرۈپال ئېگىز قولۇمنى مهن كىرگهنده، دهرسكه

  تۇردۇم. سوراپ سوئالالرنى راھهتسىزلهندۈرۈدىغان ئادهمنى ۋه -تۈپتۈز

چهكلىمهسلىكى ئهركىنلىكىنى باشقىالرنىڭ دىننىڭ.3

 دىندىكىلهر بىر ھهر سۆزلهپ، ھهققىده ئهركىنلىك باليېر دهرسته قېتىملىق بىر

 بولمايدىغانلىقىنى چهكلىسه ئهركىنلىكىنى باشقىالرنىڭ دىنىنىڭ ئۆز

 قارىتا دېگهنلىرىگه ئۇنىڭ مهن  قويدى. ئوتتۇرىغا كېرهكلىكىنى چۈشىنىشى

 ماڭىدىغان يۆنىلىشكه ئىككى بىر بۇ  :قىلدىم ئېالن جهڭ دهپ مۇنداق

 ئهركىنلىكنى دىنىي كۆرمىگهن ماقۇل ئۆزلىرى دېموكراتىيهمۇ دىنسىز  كوچا.

 قايتۇرغاندا، ئىنكاس دهپ «قىلمايمىز ئۇنداق »بىز ئۇ  بولمايدۇ. چهكلىسه

 قانداق گه (Hizb ul-Tahreer) تهھرىر ھىزبۇل ئۆزىنىڭ ئۇنىڭدىن مهن

 جهھهتتىن تېئولوگىيه مهن تهشكىالتقا بۇ  سورۇدۇم. قارايدىغانلىقىنى

 تۇتقان ئۇالرنىڭ جهھهتتىن ئىدېئولوگىيه ھهمده قىلمايمهن، ھېسداشلىق

 سېلىپ ئىشنى بىر مۇنداق ئېسىگه ئۇنىڭ مهن  قوشۇلمايمهن. قهتئىي يولىغا

 شۇنداق  شۇغۇلالنمايدۇ. بىلهن تېرورچىلىق ھهرگىزمۇ تهشكىالت بۇ :قويدۇم

  بولغان. چهكلىمهكچى تهشكىالتنى بۇ بۇرۇن ئۆزى باليېرنىڭ بولسىمۇ

 بىلهن تېررورلوق ئۇالرنىڭ  :بهردى جاۋاب دهپ مۇنداق باليېر



 قىلىدىغان ئۆچمهنلىك باشقىالرغا ئۇالر ئهمما راس، شۇغۇلالنمايدىغانلىقى

 ئېلىپ تېررورلوققا -ئىشھهرىكهت بۇنداق بولۇپ، قىلىدىغان ئېالن بايانالرنى

 پرىنسىپ مۇشۇ ئهگهر  :دېدىم مۇنداق ئۇنىڭغا مهن  مۇمكىن. بېرىشىمۇ

 ئۆچمهنلىك مۇسۇلمانالرغا بىلهن ئاسىيالىقالر باليېر قارىساق، بويىچه

 ,British National Party) «پارتىيىسى مىللىي »ئهنگلىيه قىلىدىغان

BNP) چهكلىشى گۇرۇھالرنىمۇ مىللهتچى باشقا ئوخشاش شۇنىڭغا ۋه 

 بهرمىدى. جاۋاب بۇنىڭغا ئۇ ئهمما  كېرهك.

 بارلىق سىنىپتىكى كىرىپ، سىنىپقا باليېر دهرسته، قېتىملىق بىر يهنه

 قاراپ، ئاخىرىدا ئهڭ ماڭا ئۇ  چىقتى. يۈگۈرتۈپ كۆز قۇر بىر ئوقۇغۇچىالرغا

 سوئالىڭنى بۈگۈنمۇ »ياسىر، مهندىن، ھهمده توختىدى، كهلگهنده ماڭا

 تهييارالپ »ھازىرچه مهن  سورىدى. دهپ «قويدۇڭمۇ؟ تهييارالپ

 دهپ «بولىدۇ. بولۇپ تهييار بولغىچه تۈگهپ دهرس ئهمما  بواللمىدىم.

بهردىم. جاۋاب

ۋهقهسى تاقاش چۈمبهل.4

 بهرگهن يۈز ئهنگلىيىده -2006يىلى ئۈچۈن تاپشۇرۇقى يېزىش ماقاله مهن

 ئهنگلىيىدىكى ۋهقهده ئۇ  تاللىدىم. قىلىپ تېما ۋهقهسىنى تاقاش چۈمبهل بىر

 خىزمىتىدىن ئۈچۈن تارتىۋالغانلىقى چۈمبهل ئوقۇتقۇچى مۇسۇلمان بىر

 باليېر ئالدىدا، چىقىشنىڭ سوتقا ئىش بۇ ئۆتۈپ، كۈن ئىككى  ھهيدهلدى.



 قولاليدىغانلىقىنى قارارىنى بۇ مهكتهپنىڭ قىلىپ، بايان پىكىر ھهقته بۇ

 باشقىالرنىڭ مۇشۇنداق قىلىپ، بايان پىكىر دهرسته مهن  بىلدۈردى.

 ھهمده قويدۇم، ئوتتۇرىغا تهسىرىنى يامان سۆزلهرنىڭ قوزغايدىغان غهزىپىنى

 بىر مۇشۇنداق مىنىستىرىنىڭ باش ئهنگلىيىنىڭ بولۇپمۇ سىياسهتچىلهرنىڭ،

 سانلىق ئاز ياشاۋاتقان ئىچىده خاپىچىلىق ئىنتايىن ۋه قالغان يالغۇز ناھايىتى

 ھهرگىزمۇ تۇرۇشى، مهيداندا بىر بىلهن خهلق سانلىق كۆپ قارشى گۇرۇھقا

  قىلدىم. بايان ئهمهسلىكىنى پايدىلىق مهنپهئهتىگه دۆلهتنىڭ

 توپى كىشىلهر بىر ھهرگىزمۇ كېلىشتۈرۈش، ۋهزىپىسى سىياسهتچىلهرنىڭ

 كىشىلهرگه توپ بىر -2006يىلى مهن  دېدىم. ئهمهس، تۇرۇۋېلىش تهرهپته

 قېتىم، بۇ  ئىدىم. قىلغان تهنقىت ئىشىنى بۇ باليېرنىڭ ۋاقتىمدىمۇ سۆزلىگهن

قىلدىم. تهنقىت -يۈزتۇرانه ئۇنى -2008يىلى يهنى

ئۇرۇشى ئىراق.5

 سىرتتا (elephant) پىل چوڭ بىر جهريانىدا دهرس مهۋسۇملۇق بىر پۈتۈن

 ئۇ  پېتىنالمىدى. كىم ھېچ ئهكىرىشكه سىنىپقا ئۇنى بولۇپ، تۇرغان ساقالپ

 پىالنىنىڭ دهرسنىڭ بۇ ئۇرۇشى ئىراق  ئىبارهت. ئۇرۇشىدىن ئىراق بولسىمۇ

 ئىراق  قىلمىدۇق. مۇزاكىره زادىال تېمىنى بۇ بولۇپ، كىرگۈزۈلمىگهن ئىچىگه

 ئوتتۇرىغا تېمىنى بۇ كىم ھېچ بولغاچقا، ئېلىنمىغان تىلغا زادىال مهسىلىسى

  چىقالمىدى. كۆتۈرۈپ



 بۇ بۇرۇنقى بۇرۇن ئاخىرلىشىشتىن مهۋسۇم بۇ ۋه دهرس، بۇ تهرهپتىن، بىر يهنه

 دهپ بۇرچۇم، ئهخالقى مېنىڭ چىقىرىش قېتىم بىر ئوتتۇرىغا ئىشنى

  بىلىمهن. ئۆزگهرتهلمهيدىغانلىقىمنى ئهمهلىيهتنى بۇرۇنقى مهن  ئويلىدىم.

 ۋه بولۇش، ئىگه چۈشهنچىگه ئېنىق بىر ئۈستىده مهسىله بۇ مهن ئهمما

 ئوتتۇرىغا -ئوچۇقئاشكاره قارىشىنى كۆز ھهققىدىكى مهسىله بۇ ئۆزهمنىڭ

 تۆۋهندىكىلهرنىمۇ يهنه مهن باشقا، ئۇنىڭدىن  بولدۇم. ئىستىگىده قويۇش

:بولدۇم چۈشۈنىۋالماقچى

 پۇشايمان ئۈچۈن قارارى كىرىش ئىراققا قىلغان ئۆزى (1)باليېر

-قىالمدۇيوق،

 ئهھۋال تۇرغان قارشى ئۇرۇشقا ئۇ قىسمى كۆپ مۇتلهق خهلقىنىڭ ئۆز (2)

 ئۇرۇشقا ئهنگلىيىنى ھالدا خىالپ ئىرادىسىگه خهلقىنىڭ ئۆز باليېر ئاستىدا،

 دېموكراتىيىنىڭ ئۈچۈن كىشىلهر نۇرغۇن قىلىق بۇ  كىردى. سۆرهپ

 ئىسپاتالپ بولىدىغانلىقىنى خىل بىر يهنه ئهمهلىيهتته خىل، بىر كۆرۈنىشته

-يېتهلىدىمۇيوق، چۈشىنىپ نۇقتىنى بۇ باليېر  بهردى.

 ئوبرازى قىسىملىرىدىكى نۇرغۇن دۇنيانىڭ ۋه شهرق ئوتتۇرا باليېرنىڭ (3)

 ئۈچۈن شهرق ئوتتۇرا ئۇنىڭ ئهھۋال بۇ بولۇپ، «ئادهم ئامراق »ئۇرۇشقا

 باليېر ئهھۋالنى بۇ  قويىدۇ. قىلىپ الياقهتسىز بولۇشقا «ئهلچىسى »تىنچلىق



 ئۈچۈن قىلىش ھهل كرىزىسىنى پهلهستىن يېقىندا باليېر  -چۈشىنهمدۇيوق؟

 ئاشۇ ئهمما  بولدى. «ۋهكىلى »ئاالھىده ئۆمهكنىڭ تهرهپلىمه 4 بىر قۇرۇلغان

 «چاقچاق ئهمهلىي چوڭ »بىر نىسبهتهن ئىشقا بۇ كىشىلهر ھهممه رايوندىكى

(a big practical joke) قارىماقتا. دهپ  

 راھهتسىزلهندۈرىدىغان ئىنتايىن ئادهمنى چىقىش ئېلىپ ئوتتۇرا تېمىنى بۇ

 مهسىلىنى بۇ ياردىمىده، ساۋاقداشلىرىمنىڭ قىسىم بىر باشقا مهن بولسىمۇ،

 ئېغىربېسىق ۋه قهتئىي مهن  چىقتىم. ئېلىپ ئوتتۇرىغا دهرسته ئاخىرقى ئهڭ

 بولساممۇ، تىرىشقان شۇنچه مهن  تىرىشتىم. بىلهن كۈچۈم پۈتۈن بولۇشقا

 دوستلىرىم مېنىڭ )بۇنىڭغا ھودۇقتۇردى خېلىال ئۇنى تېگىشىم توڭ مېنىڭ

 ئېنىق ئهھۋال مۇنداق ئارقىلىق شۇ  مۇنازىرلهشتۇق. مىنۇتتهك 10 بىز  (گۇۋا.

 مۇنداق ئۇ  قىلمايدىكهن. پۇشايمان قارارغا ئالغان ئۆزى باليېر  :بولدى

 دىكتاتورچىنى قهبىھ بىر بىز بولدىكى، شۇ نهتىجه ئاخىرقى »ئهڭ :دېدى

 جارى رولىنى ئۆز »دېموكراتىيىنىڭ قىلغىنىنى ئۆزىنىڭ ئۇ  «يوقاتتۇق.

 ئۇالر بولسا، قوشۇلمىغان يولىغا تۇتقان ئۇنىڭ خهلق ئهگهر قىلدۇرۇشى،

 كېيىن خهلقلهر  ئوياليدىكهن. دهپ «بوالتتى، سايلىمىغان سايالمدا ئۆزىنى

 ئوبرازىنى شهرقتىكى ئوتتۇرا ئۆزىنىڭ ئۇ  سايلىمىدى. ئۇنى ھهقىقهتهنمۇ

 قهيېرىگه ئىراقنىڭ ئۇ سهۋهبى،  ئوياليدىكهن. دهپ ئهمهس، ناچار ئۇنچىۋاال

 بۇنىڭغا مهن  بىلدۈرۈپتۇ. مىننهتدارلىق ئۇنىڭغا خهلقلهر يهردىكى ئۇ بارسا،

 بىلهنال باياناتچىالر تالالنغان مهخسۇس يالغۇز »سهن ئۇنىڭغا قارىتا

 بولساڭ باققان كۆرۈشۈپ بىلهنمۇ كىشىلهر كوچىالردىكى كۆرۈشمهي،



 ئۈچۈن شهرق ئوتتۇرا بىرلىكىنىڭ »ياۋروپا ئۆزىنىڭ ئۇ  دېدىم. «بوالتتى،

 قاتتىق ئىنتايىن ئىكهنلىكىگه اليىق بولۇشقا «ئهلچىسى ئاالھىده بېكىتكهن

  ئىشىنىدىكهن.

خۇالسه.6

 ھېچ ئىشالرنىڭ ئۆتكهن بولۇپ بۇرۇن تاللىغىنىم دهرسنى بۇ مېنىڭ

 باشقىالر پىكىرلهرگه قاتناشتۇرغان مهن ئهمما،  ئۆزگهرتهلمىدى. قايسىسىنى

 باشقىالر پىكىرلىرىمنى ھهمده بىلدۈردى، مىننهتدارلىق دهرىجىده زور ناھايىتى

 باشقا ۋه ئوقۇتقۇچىالر پروفېسسورالر، قىسىم بىر  قهدىرلىدى. ناھايىتى

 ئاالھىدىلىك ئۆزگىچه بىر دهرسته بۇ بولغۇنۇم دهرسته بۇ مېنىڭ ئوقۇغۇچىالر

 بۇرۇنقىغا توغرىسىدا مهسىلىلهر قىسىم بىر ئۇالرنىڭ قىلغانلىقىنى، پهيدا

 دهرسكه بۇ  ئېيتتى. بولغانلىقىنى تۈرتكه ئويلىشىغا تهرىقىده ئوخشىمايدىغان

 قىيىن ناھايىتى بىر ئۈچۈن مهن ئېلىش قارار ھهققىده -قاتنىشىشقاتناشماسلىق

 ئېرىشكهن ئارقىلىق قاتنىشىش دهرسكه بۇ مهن ئهمما  بولغانىدى. تالالش

 قىسىم بىر بۇنىڭدىن كهلگۈسىده مهن  بولدۇم. رازى ناھايىتى نهتىجىلهردىن

قىلىمهن. ئۈمىد چىقىشىنى كېلىپ ئىشالرنىڭ ياخشى

 مهن بىلهن، سۈپىتىم بولۇش بىرسى ياشاۋاتقان ھازىرقىدهك زېمىندا مۇشۇ

 بېقىشنى ئارىلىشىپ بىلهن ھهممىسى كىشىلهرنىڭ خىل ھهر جهمئىيهتتىكى



 ئىچىده ئادهملهرنىڭ بۇنداق  ئوياليمهن. دهپ ئىش، زۆرۈر ۋه پايدىلىق تولىمۇ

 پهقهت بىز  بار. سىياسهتچىلهرمۇ بولمىغان پىكىرده بىر قهتئىي بىلهن ئۆزىمىز

 قهھرى باشقىالرغا پاتۇرىۋېلىش، ئىچىگه قۇملۇقنىڭ بىر كاللىمىزنى

 ھېچ  ئارقىلىقال ئوقۇش لهنهت ئۇالرغا ياكى بىلدۈرۈش، غهزىپىمىزنى

 بىر ئۇالرغا ئالماشتۇرۇپ، پىكىر بىلهن باشقىالر بىز  قىاللمايمىز. ھهل ئىشنى

 ۋه ئىكهنلىكىمىزنى، تونۇشتا قانداق ئۆزىمىزنىڭ نىسبهتهن ئىشالرغا قىسىم

 مۇمكىن بۇرۇن ئارقىلىق، ئېيتىش ئوياليدىغانلىقىمىزنى ئاشۇنداق ئۈچۈن نېمه

كهلتۈرهلهيمىز. قولغا نهتىجىلهرنى يېڭى نۇرغۇن بولمىغان

 ئارىلىشىشقا بىلهن «»باشقىالر مۇسۇلمانالر نۇرغۇن بىلىشىمچه، مېنىڭ

 رادىكاللىقالرغا بارلىق باشقا  تۇتىدۇ. پۇزىتسىيه رادىكال نىسبهتهن

 ئارىلىشىش، سىياسىيغا بهزىلهر  بار. تهرهپ ئىككى ئىشتىمۇ بۇ ئوخشاشال،

 دهپ ۋاستىسى، ئاساسىي ئىلگىرىلهشنىڭ ئالغا بېرىش ئاۋاز مېدىئاغا ۋه

 قهد قايتىدىن بىزنىڭ كىرىش ساھهسىگه ھهممه تۇرمۇشنىڭ  ئوياليدۇ.

 قىلىشنىڭ بهرپا تىنچلىق ئۈچۈن ئۈممهتلهر ۋه ئارىسىدا ئۈممهتلهر كۆتۈرۈپ،

 ماددىي پهقهت مۇسۇلمانالر بۇنداق  قارايدۇ. دهپ يولى، ئاساسىي

 تهرهپكه بىر ۋاستىالرنى دىنىي ياكى روھىي قىلىپ، تهشهببۇس ۋاستىالرنىال

كېلىدۇ. مايىل قويۇشقا قايرىپ

 قىلىپ، بېكىنمىچىلىك قاتتىق ئىنتايىن بولسا مۇسۇلمانالر قۇتۇپتىكى بىر يهنه

 دېگهن «»خائىنالر بولغانالرغا كىرمهكچى ئىچىگه مېدىئا ۋه سىياسهت



 كىشىلهرده كۆرىدىغان پهس ئۆزلىرىدىن كىشىلهر بۇنداق  كهيدۈرىدۇ. قالپاقنى

  كهلتۈرهلمهيدۇ. ۋۇجۇتقا نهرسىنى باشقا خورلۇقتىن

 بولغان دىنغا ئۆزىده  يولدۇر. ياخشى ئهڭ يول ئوتتۇرا بۇرۇنقىدهكال،

  مۇھىم. ھهممىدىن يېتىلدۈرۈش خاراكتېرالرنى ئېسىل ۋه ئىخالسمهنلىك

 ئالغا ئۆتۈشمۇ ئارىلىشىپ بىلهن «»باشقىالر قالسا، ئۇنىڭدىن

 مۇشۇ بىزنىڭ پهقهت ئۇ بولۇپ، ئهمهس يولى -بىردىنبىر ئىلگىرىلهشنىڭ

 قىلىشتىكى مهنىلىكرهك ھاياتىمىزنى  دۇنيادىكى، كېيىنكى ۋه دۇنيادىكى،

 ئارىلىشىش بىلهن باشقىالر پهقهت بىز  قهدهملهردۇر. زۆرۈر ۋه مۇھىم

 دىنى پهقهت بىز  ئاڭلىتااليمىز. ئاۋازىنى ئۆزىمىزنىڭ ئۇالرغا ئارقىلىقال

 بىزنىڭ  ئارقىلىقال، ئارىلىشىش بىلهن باشقىالر ھالدا ساقلىغان ئېتىقادىمىزنى

  ئېرىشتۈرهلهيمىز. ئۈنۈمگه تىرىشچانلىقىمىزنى جهھهتتىكى ماددىي

 ئالالھغا تهرهپتىن بىر بىزنى ئهلهيھىسساالم مۇھهممهت پهيغهمبىرىمىز

  بۇيرىغان. قويۇشقا باغالپ تۆگىلىرىمىزنى تهرهپتىن بىر يهنه ئىشىنىپ،

 تۆگىنى ئۆتۈشىمىز ئارىلىشىپ بىلهن باشقىالر بىزنىڭ قارىشىمچه، مېنىڭ

 بولغان ئالالھغا ۋاقىتتا قانداق ھهر بىز ئهمما قىسمى، بىر قويۇشنىڭ باغالپ

كېرهك. قويماسلىقىمىز سۇسالشتۇرۇپ ئىشهنچىمىزنى

سۆز ئاخىرقى



سۆزلىرى. ئۆزهمنىڭ  ئهمهس. سۆزلىرى قازىنىڭ ياسىر تۆۋهندىكىسى

 ئىچكىي پارچىلىنىش، بۆلۈنۈش، دۇنياسىدىكى مۇسۇلمان ھازىرغىچه مهن

 ئۇيغۇر قېلىشىنى ئارقىدا تهرهققىياتنىڭ ۋه بولىشى، تۆۋهن ساپانىڭ توقۇنۇش،

 ياخشى، كۆپ باشقىالردىن بىز سېلىشتۇرۇپ، بىلهن ئهھۋالى دىيارىنىڭ

 ماقالىسىغا قېتىملىق ئالدىنقى ئۆزهمنىڭ مهن  كېلىۋاتىمهن. ئويالپ دهپ

 ھازىرقى مىللىتىمنىڭ سۆيىدىغان مهن كۆرۈپ، ئىنكاسالرنى چۈشكهن

 باشقا ئېھتىمال  بولدۇم. بىلگهندهك يېڭىدىن كۆرۈنىشىنى بىر ھالىتىنىڭ

 بۇرۇندىن ئهھۋالنى بۇنداق ئۇالر ياكى  قىلغاندۇ. شۇنداق زىيالىيلىرىمىزمۇ

  قالغاندۇ. بولۇپ تۇتىدىغان يول ھازىرقىدهك شۇڭا  بولۇپ، بىلىدىغان تارتىپال

 ماڭا  ئهنسىرىدى. بۇرۇنقىدهكال مهندىن قېتىممۇ بۇ قېرىنداشالر قىسىم بىر

  ئېيتىمهن. رهھمهت كۆڭلۈمدىن چىن ئۇالرغا مهن  بولدى. كۆڭۈل ناھايىتى

  يوق. قىممىتى بىر ھېچ ئىناۋهتنىڭ قاتمىغان ئهز ئۈچۈن مىللهت

  يوق. كېرىكى بىر ھېچ ماڭا ئابروينىڭ يهتكۈزهلمهيدىغان پايدا خهلقىمىزگه

 دهپمۇ تۆكۈلدى، يۈزۈم مهن  ئويلىمايمهن. دهپ قىلدىم، خاتا مهن

 خاتىرجهم مهندىن قېرىنداشالرنىڭ كۆيۈنىدىغان ماڭا شۇڭا  ئويلىمايمهن.

قىلىمهن. ئۈمىد بولۇشىنى



 ساھهلهرده بهزى  شۇنداق. ھهم ھازىرمۇ  تىرىشتىم. قاتتىق ئۆمۈر بىر مهن

 يېتىشهلمىگهن  يېتىشهلمىدىم. ساھهلهرگه بهزى ئهمما  قىاللىدىم. ياخشى

 ئهھۋالغا ھازىرقى  يوق. ئانچه بىلىمىم دېسهم بېرهي خهلقىمگه ساھهده

 كۆرمىسه ئىش ئاز بىر ساھهده ئهمهس كهسپىي ئۆزهمنىڭ قاراپ،

  قىستاۋاتىدۇ. داۋاملىق مېنى تهقهززالىق خىل بىر ئىبارهت بولمايدىغانلىقىدىن

  تىرىشىۋاتىمهن. سېلىشقا ئىشقا ئاالھىدىلىكىمنى جهھهتتىكى تىل شۇڭا

 بۇرۇنقىدهكال كېيىنمۇ بۇنىڭدىن قىلىشنى ئۇنداق خالىسا، ئالالھ

داۋامالشتۇرىمهن.

 ئهرباپ جۇڭگولۇق داڭلىق دۇنياغا بىر ئىلگىرى، يىل 10 - 5 بۇنىڭدىن

 ئاسانال غهربلىكلهرگه ياساشتا بىنا »جۇڭگو  :ئىدى دېگهن مۇنداق

 قىلىش ئۇنداق تهرهققىياتىدا ئېڭىنىڭ كىشىلهرنىڭ ئهمما  يېتىشىۋاالاليدۇ.

 غهربلىكلهرگه يىل يۈز نهچچه  ئهمهس. مۇمكىن ئاستىدا تۈزۈلمه ھازىرقى

  كهلدى. ھالهتكه ھازىرقىدهك ئېڭى خوڭكوڭلۇقالرنىڭ بولۇپ مۇستهملىكه

 ئۈچۈن قىلىش پهيدا يۈكسىلىش ئاشۇنچىلىك ئېڭىدىمۇ جۇڭگولۇقالرنىڭ

 بولىشى مۇستهملىكه غهربلىكلهرگه يىل يۈز بىرهر دېگهنده كهم جۇڭگو

 (قويدۇم يېزىپ قالغىنىنى ئېسىمده پهقهت مهن ئهمهس، نهقىل )بۇ «كېرهك.

 زىيالىيالرنىڭ قىسىم بىر ۋه دائىرلىرى جۇڭگو سۆزلىرى بۇ كىشىنىڭ ئۇ 

  ئۇچرىدى. ئېيىپلىشىغا قاتتىق

 بىر ئۆزىنىڭ ئالدىدا يىلنىڭ نهچچه 10 بۇنىڭدىن دېيىشىچه، قازىنىڭ ياسىر



 بىلهن تهكلىپ ئالىم دىنى تونۇلغان شهرقلىق ئوتتۇرا بىر دوستى، يېقىن

 6 شۇ  قىلىپتۇ. ئىماملىق يىل 6 مهركىزىده ئىسالم بىر كېلىپ، ئامېرىكىغا

 ئىچىده يىل 2 دهسلهپكى ئۇ ئىچىده، يىل 4 ئاخىرقى ئىچىدىكى يىلنىڭ

 بۇ بولۇپتۇ. مهجبۇرى ئۆزگهرتىشكه قېتىم قانچه بىر پهتىۋالىرىنى چىقارغان

بار. مهنبهده -4نومۇرلۇق تۆۋهندىكى سۆزلهر

 بارلىق ئهلدىكى چهت ۋه ۋهتهندىكى ئهھۋالنىڭ كۆرۈلگهن قېتىم بۇ مهن

 قېلىشىنى بولۇپ پۈشتىكى ئويغىتىش قېتىملىق بىر ئۈچۈن زىيالىيلىرى ئۇيغۇر

قىلىمهن. ئۈمىد

 كۆرگهن تهربىيه ئىككىسىده ھهر غهربنىڭ بىلهن شهرق بىزگه قېتىم بۇ مهن

 زۆرۈر ئىنتايىن زىيالىيالرنىڭ قازىدهك ياسىر بىلهن ھهسهن مهھدى

 ئۆزلىرىنىڭ مهن  قىلدىم. ھېس چوڭقۇر قېتىم بىر يهنه ئىكهنلىكىنى

 بارلىق تۈزۈۋاتقان پىالنالرنى ئۇلۇغۋار ئۈچۈن كهلگۈسى

قىلىمهن. ئۈمىد يېتىشىنى تونۇپ چوڭقۇر نۇقتىنى بۇ -ئىنىسىڭىللىرىمىزنىڭمۇ

 ئۇيغۇرالر ۋاقتىمدىال ئوقۇۋاتقان ئۈرۈمچىده بېشىدا -80يىلالرنىڭ مهن

 قىلىۋاتقان ھازىر قازى ياسىر كهسىپ مۇھىم ئهڭ ۋه بوشلۇق بىر ئۈچۈن

 كهسپىمنى چاغدا شۇ ھهمده  ئىدىم. قىلغان ھېس ئىكهنلىكىنى كهسىپ

 كهسپىمنى باشلىقىغا بىر فاكۇلتېتنىڭ مهن كېلىپ، قارارىغا ئۆزگهرتىش

 ئىلتىماسىمنى ئۆزگهرتىش كهسپىگه -ئىجتىمائىيپهن بىر كهسپىدىن ئېلېكتىر



 ۋاقىتتا ئهينى مېنىڭ رهھبهر سۆزلهشكهن مهن ئهمما  ئىدىم. باققان ئېيتىپ

 قالغانلىقىمنى بولۇپ «ۋهكىلى »ئۇيغۇر بىلهن كهسپى -تهبىئىيپهن

 شۇ ھهمده ئېيتقان، بولمايدىغانلىقىنى مۇۋاپىق قىلىشىمنىڭ ئۇنداق تهكىتلهپ،

 بېشىدا -90يىلالرنىڭ مهن  قىلغانىدى. رهت ئىلتىماسىمنى مېنىڭ ئاساستا

 بىر قوشۇشنىڭ تۆھپه زور ئۈچۈن مىللهت ۋاقتىمدىمۇ ئوقۇۋاتقان ئهلده چهت

 ئۇ مهن ئهمما  قىلدىم. ھېس ئىكهنلىكىنى يولى قازى ياسىر شۇ ئهنه يولى

 ئوقۇشنى يېڭى ئامېرىكىدىكى تامامالپ، ئوقۇشنى ياپوندىكى چاغدا

 بولغاچقا، كهتكهن كىرىشىپ چوڭقۇرالپ خېلى -تهبىئىيپهنگه باشالپ،

 ئىشالرنى بۇ يهرده بۇ مېنىڭ  ئىدىم. تۇتمىغان يولىنى ئۆزگهرتىش كهسىپ

 تولىمۇ ئادهملهرگه قازىدهك ياسىر ھازىر بىز سهۋهب، ئېلىشىمدىكى تىلغا

 مۇھتاج تېخىمۇ ئادهملهرگه ئاشۇنداق كېيىن بۇنىڭدىن بولۇپ، مۇھتاج

 كېتىۋاتقان باسقۇچىدا يېتىلدۈرۈش ئۆزىنى ھازىر شۇڭا  بولىمىز.

 ئۈمىد بېقىشىنى ئويلىشىپ ئوبدان ناھايىتى ئىشنى بۇ -ئىنىسىڭىلالرنىڭ

  قىلىمهن.

 ھهر باشقا ئاساستا بهرگهن مهنبېسىنى سورىماي، كىمدىن ھېچ ماقالىنى بۇ

 قانداق ھهر باشقا ئوخشاش ئېلكىتابقا ياكى چىقارسىڭىز، تورغا قانداق

مهنسۇپ. ئۇيغۇرالرغا بارلىق ماقاله بۇ  بولىۋېرىدۇ. ئىشلهتسىڭىز شهكىلده

 

 :ماتهرىياللىرى پايدىلىنىش
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